
COOKIE VERKLARING LANDAL GREENPARKS  

 
In dit beleid wordt uitgelegd waarom en hoe wij cookies en andere soortgelijke technologieën (hierna 

gezamenlijk aangeduid als 'cookies') gebruiken en hoe jij kunt bepalen welke cookies worden gebruikt. 
Onze cookies verzamelen over het algemeen geen persoonsgegevens, maar waar dat wel het geval is, 

raden wij u aan ook ons privacy beleid te lezen. 

1. WAT IS EEN COOKIE? 

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 
opgeslagen. Een cookie is geen programma dat schadelijke programma's of virussen kan bevatten. 

2. WAAROM WE COOKIES GEBRUIKEN 

In grote lijnen gebruiken we cookies om vier redenen: 

• Strikt noodzakelijke cookies - deze zijn essentieel voor het functioneren van de website en 

kunnen niet worden uitgeschakeld, zoals het onthouden van wat je eventueel aan een 
winkelwagentje hebt toegevoegd. 

• Functionele cookies - deze worden gebruikt om keuzes die je hebt gemaakt te onthouden, zoals 

welke taal je op de website wilt zien. 
• Analytische cookies - deze worden gebruikt om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, 

zoals welke delen van onze website het vaakst worden bezocht. 
• Marketing cookies - deze worden gebruikt om onze advertenties relevanter voor je te maken. 

• Persoonlijke cookies – deze worden gebruikt om content op onze website relevanter voor je te 

maken. 

3. EMAILS 

Wij gebruiken ook cookies in onze e-mails om ons te helpen onze communicatie te verbeteren door te 
begrijpen hoe jij ermee omgaat, bijvoorbeeld of je onze e-mail hebt geopend en/of je op een link hebt 

geklikt.  Je kunt dit tegenhouden door geen afbeeldingen te downloaden wanneer je onze e-mail opent, 
door niet op links in de e-mail te klikken of door je browser- of e-mailinstellingen te wijzigen (zie hieronder 

voor meer informatie over hoe je dit kunt doen).   

4. HOE LANG WORDEN COOKIES BEWAARD? 

Hoe lang cookies op jouw apparaat worden opgeslagen, kan variëren. Het tijdstip waarop ze zullen 
verlopen, wordt berekend vanaf de laatste datum waarop je de website hebt bezocht. Wanneer cookies 

verlopen, worden ze automatisch verwijderd. Onderstaand vind je een overzicht van de cookies die we 
plaatsen en de bewaartermijnen daarbij.  

5. OVERZICHT VAN COOKIES 

Onderstaand een overzicht van de cookies die wij (kunnen) plaatsen.  

https://www.landal.nl/-/media/files/algemeen/privacy/privacyverklaring/nl_privacyverklaring_landal_greenparks.pdf?v=637998757530000000


Functionele cookies 

Cookie Naam Bron Doel Bewaartermijn 

__RequestVerificationToken Landal Beveiligd bepaalde gebruikersacties op de website Sessie 

_cs_c  Contentsquare Deze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om 
de toestemming van de gebruiker om te worden 

gevolgd op te slaan. 

13 maanden 

CONSENT Landal Onthoud welke cookievoorkeuren zijn opgegeven  10 jaar 

TopBar Landal Onthoud of topbar melding is getoond Sessie 

Fav Landal Onthoud opgeslagen favorieten van de gebruiker  30 dagen 

FavSet Landal Onthoud of favorieten uitleg is getoond Sessie 

Landal_SessionID Landal Koppelt functionele voorkeuren aan sessie gebruiker  Sessie 

TG Landal Onthoud het opgegeven reisgezelschap Sessie 

PET Landal Onthoud of het ‘huisdieren toegestaan’ filter aan staat Sessie 

RL Landal Onthoud of een gebruiker is ingelogd 1 jaar 

RT Landal Identificatie d.m.v. een andere inlog applicatie 7 dagen 

ShoppingCart Landal Onthoud wat er in de winkelmand is geplaatst 30 dagen 

Modernizr Landal Detecteert cookie support Persistent 

AKA_A2 Landal Nodig voor de cache, met als doel een snellere laadtijd 1 dag 

gig3pctest Gigya Onthoud welke cookievoorkeuren zijn opgegeven sessie 

gmid Gigya Identificeert de ingelogde gebruiker   1 jaar 

hasGmid Gigya Opslaan van inloggegevens in een encrypted cookie 6 maanden 

ucid, _gig_ Gigya Registreert een uniek id 1 jaar 

gig_canary Gigya Identificeert of de gebruiker een account heeft 1 jaar 

gig_canary_ver Gigya De versie naam  1 jaar 

^gig_bootstrap#_# Gigya Interne cookie, gebruikt om ingelogd te blijven  1 jaar 

localStorage_test Gigya Check of de gebruiker bestaat in de local storage persistent 

_gig_lt/glt_3_vat#, Gigya Login token voor herkenning, om in te kunnen loggen  persistent 

gltexp_3_vat# Gigya Login token vervaldatum persistent 

apiDomain_3_#  Gigya Gebruikt voor single sign on 1 jaar 

 

  



Analytische cookies 

Cookie Naam Bron Doel Bewaartermijn 

_ga  

_ga_# 

Google Analytics Gebruikt door Google Analytics om gegevens te 

verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker 

de website heeft bezocht, evenals de data voor het 
eerste en meest recente bezoek.   

2 jaar 

_gid Google Analytics Registreert een uniek ID voor dataverzameling 1 dag 

collect Google Analytics Registreert apparaat en gebruikersgedrag sessie 

Page-visits 

USER_PAGE_VIEWS 

Google Analytics Registreert weergeven op de kaart sessie 

TIME_ON_SITE Google Analytics Registreert de tijd van een gebruiker op de website sessie 

_cs_id Contentsquare Registreert een uniek gebruikers ID  13 maanden 

_cs_root-domain Contentsquare Onthoud bron van bezoek voor toewijzing conversie  sessie 

_cs_s Contentsquare Onthoud het aantal paginaweergaven 1 dag 

_cs_same_site Contentsquare Om technische functies te bieden sessie 

_cs_mk_ga Contentsquare Registreert website gedrag voor interne analyse 1 dag 

_clck 

CLID 

Microsoft Gebruikt door Microsoft Clarity. De cookie wordt 

ingesteld door ingesloten Microsoft Clarity-scripts. 

Het doel van deze cookie is voor heatmap en sessie 
registratie. 

1 jaar 

_clsk Microsoft Verbindt meerdere paginaweergaven door een 

gebruiker tot één enkele Clarity-sessie opname. 

1 dag 

MUID Microsoft Identificeert unieke browsers die Microsoft-sites 

bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor site-
analyse en andere operationele doeleinden. 

 

test_key 
survi::#::allvisitor 

survi::#::statusrequestHandle
r 

Survicate In afwachting persistent 

survi::#::visitViews 

survi::#::visitInitialUrl 

survi::#::visitReferrerUrl 

Survicate Wordt door Survicate gebruikt om bezoeken te 
registreren, de landingspagina en verwijzende URL 

voor het tonen van surveys. 

sessie 

AB Landal Onthoud in welke A/B test een gebruiker zit.  1 jaar 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Sitecore Onderscheid robots van gebruikers.  10 jaar 

lux_uid  Speedcurve Verzamelt gegevens van gebruikers interacties voor 
de analyse van de performance van de website.  

sessie 

 



Marketing cookies 

Cookie Naam Bron Doel Bewaartermijn 

_gcl_au  Adsense Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren 

met advertentie-efficiëntie op websites die hun 

services gebruiken. 

3 maanden 

_fbp Facebook Gebruikt door Facebook om een reeks advertenties 
producten te leveren, zoals realtime bieden van 

externe adverteerders. 

3 maanden 

sb Facebook Opslaan van browser details 2 jaar 

datr Facebook Biedt fraudepreventie 2 jaar 

oo Facebook Wordt gebruikt om gebruiker opt-outs te registreren 5 jaar 

ANONCHK Microsoft Geeft aan of MUID wordt overgedragen naar ANID, een 

cookie die wordt gebruikt voor advertenties. Clarity 
gebruikt geen ANID en daarom staat deze altijd op 0.  

1 dag 

SM Microsoft Gebruikt bij het synchroniseren van de MUID over 
Microsoft-domeinen. 

sessie 

MUID Bing Wordt gebruikt door Microsoft als een uniek 
gebruikers-ID om het volgen van gebruikers mogelijk 

te maken door de ID over veel Microsoft-domeinen te 
synchroniseren. 

1 jaar 

SRM_B Bing Registreert gebruik van de zoekbalk functionaliteit 1 jaar 

_adroll Adroll Registreert een unieke ID die het apparaat van een 

terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt 
gebruikt voor gerichte advertenties.  

13 maanden 

_adroll_shared Adroll Verzamelt gegevens over de gebruiker op 

verschillende websites - Deze gegevens worden 

gebruikt om advertenties relevanter te maken.  

13 maanden 

IDE, 

DSID 

DoubleClick Met deze cookies kan de uitgever gebruikers targeten 
en relevante advertenties tonen. 

1 jaar 

14 dagen 

A/N Contentsquare In afwachting 13 maanden 

CSLocalStorageTest Contentsquare In afwachting Persistent 

 

Persoonlijke cookies 

Cookie Naam Bron Doel Bewaartermijn 

_sfid_ Salesforce Slaat eventuele toestemmingen en hun status op die 

aan de Web SDK zijn verstrekt. 

2 jaar 

_evga_ Salesforce Slaat personalisatie-identiteiten op, zoals de 

anonymous Id of een permanente ID.  

2 jaar 



 

6. COOKIES WEIGEREN OF VERWIJDEREN 

Je kunt zelf bepalen welke cookies je accepteert door het selecteren van de voorkeuren op onze cookie 

pop-up wanneer je onze website bezoekt. Je kunt cookies ook weigeren en verwijderen door je 
browserinstellingen te wijzigen. Waar je deze instellingen kunt vinden, hangt af van het type browser dat je 

gebruikt. Als je de instellingen wijzigt, moet je ervan bewust zijn dat je sommige functies en diensten niet 
zult kunnen gebruiken, omdat deze afhankelijk zijn van het feit of de website de door jou gemaakte keuzes 

kan onthouden. Richtlijnen vindt je hier: 

- Internet Explorer 
- Mozilla Firefox 

- Google Chrome 
- Opera 

- Safari 
- Flash cookies 

- Apple 
- Android 

Denk eraan: als je meerdere verschillende browsers gebruikt, moet je de cookies in al deze browsers 

verwijderen. 
Het is mogelijk om hier te kiezen om geen cookies te accepteren van sommige advertentienetwerken die 

informatie delen over verschillende netwerken. 

7. HEB JE NOG VRAGEN? 

Mocht je naar aanleiding van dit beleid vragen of opmerkingen hebben, dan kan je altijd contact met ons 
opnemen. Als je vragen hebt over de Cookie-informatie, kunt je een e-mail sturen 

naar gastenservice@landal.com. 

 

 

 

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
mailto:gastenservice@landal.com

